CENNÍK
Názov produktu

Objed.
číslo

4480

Pegassino
čierna

Výrobca

Cena/ks
bez Dph

BOWA s.r.o.

249,00

BOWA s.r.o.

449,00

BOWA s.r.o.

449,00

BIXOLON 350 na ON-LINE registračnú pokladnicu s CHDU (+ náklady na prestavbu
FisBox 350 na klasickú tlačiareň (modul): 20,- + práca za prestavbu tlačiarne: 50,-)

BOWA s.r.o.

249,00 pripočítať súvisiace

Zákaznícky displej

BOWA s.r.o.

Popis produktu

Certifikovaná tlačiareň
termo tlač 57mm, chránené dátové úložisko (CHDU), bez disleja, bez orezu
obdoba doterajšej fiskálnej ERP - FisBox 103 a FisBox 150

BIXOLON SRP-350

4482

čierna

Certifikovaná tlačiareň - čierna farba
termo tlač 80mm, chránené dátové úložisko (CHDU), bez disleja, s orezom
obdoba doterajšej fiskálnej ERP - FisBox 350

BIXOLON SRP-350

4484

biela

Certifikovaná tlačiareň - biela farba
termo tlač 80mm, chránené dátové úložisko (CHDU), bez disleja, s orezom
obdoba doterajšej fiskálnej ERP - FisBox 350

KIT ON-LINE

Displej

4483

Poznámka

KIT (sada hardverových komponentov) na prestavbu TERMO tlačiarne

k cene je potrebné

70,00

zo zákona už nie je povinný, len kto má o displej záujem
výrobca neskôr upresní modely displejov kompatibilných s registračnou pokladnicou

E-kasa

Certifikovaný riadiaci program E-kasa - Klient

jednorázový poplatok

pre komunikáciu registračnej pokladnice s portálom finančnej správy
cena za každú registračnú pokladňu, nutná súčasť ON-LINE pokladnice

Update E-kasa

Certifikovaný riadiaci program E-kasa

ročný poplatok

ročný poplatok za Update riadiaceho programu
poplatok za každú registračnú pokladňu

Update Sea_MOP

Modul MOP - užívateľský program

ročný poplatok

ročný poplatok za Update riadiaceho programu Sea_MOP
tento poplatok bol aj doteraz vo výške 10,-€/rok, zvyšuje sa na
20,-€/rok za každú registračnú pokladňu od 01.01.2020
poplatok, už zaplatený za Update k 01.01.2019, platí pre celý rok 2019

BOWA s.r.o.

50,00

BOWA s.r.o.

20,00

cena / rok

JRS software

20,00

cena / rok

Poznámka: K celkovej cene je potrebné započítať aj náklady na:
zrušenie registrácie Fiskálnej ERP (odpojenie fiskálnej pamäte a archivácia dát fiskálnej pamäte)
napojenie novej ON-LINE registračnej pokladnice, nastavenie jej funkcií, zaškolenie (asi 2 hod)
cestovné náklady
Náklady spojené s úpravou programového vybavenia Sea_Win sú zahrnuté v ročných poplatoch
za Update systému Sea_Win a nebudú samostatne spoplatňované
ON-LINE registračná pokladnica pozostáva z komponentov: Tlačiareň s CHDU + riadiaci program E-kasa

náklady 70,- bez DPH
orientačná cena
záleží od konkrétneho
typu displeja

JRS software

20,-/ERP cena za 1 ERP
20,-/hod záleží od počtu hodín
0,33/km cena za 1 km

Cena za Update E-Kasa bude účtovaná vždy k 01.01.RRRR za každú ON-LINE registračnú pokladnicu
Cena za Update Sea_MOP bude účtovaná vždy k 01.01.RRRR za každú ON-LINE registračnú pokladnicu
Poznámka: doteraz bola cena za Update Sea_MOP súčasťou ročného poplatku za Update komletného systému Sea_Win, od 01.01.2020 bude poplatok
za Update samostatne za Sea_MOP a samostatne za ostatné moduly Sea_win (Účtovníctvo, Mzdy, Fakturácia a Sklady a pod.)

